
ZAPISNIK 
 
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, održane dana 28. travnja 2015. godine, u 
galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24, s početkom u 17:00 sati.    
 

Prisutni: Marin Tonković, Dušan Orlović, Franko Cukola, Igor Žiković, Laris Ritoša, Eugen 
Fabris i Marinko Žužić  
 
Ostali: Mladen Grgeta (Općinski načelnik), Elena Morellato Djapjaš (zamjenica Općinskog 
načelnika), Đankarlo Milokanović (direktor Puntice d.o.o.), Karmen Pilat (Jedinstveni upravni 
odjel Općine Funtana). 

 

DNEVNI RED: 

1. Vijećnička pitanja, 
2. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice, 
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. 

i 2017. godinu, 
4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. 

godinu,  
5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana.  

 

Prije otvaranja sjednice predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć predlaže odavanje 
počasti minutom šutnje nedavno preminulom sumještaninu i dobitniku Nagrade Općine 
Funtana za životno djelo g. Attiliju Tomzu. 

Nakon odane počasti predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne. 
Utvrđuje da je prisutno 7 vijećnika te da je time ispunjen broj potreban za kvorum pa predlaže 
da se odmah započne sa sjednicom i usvoji predloženi dnevni red. Pritom napominje da je za 
pravovaljano donošenje odluka kod 3., 4. i 5. točke dnevnog reda potrebna većina glasova 
svih vijećnika. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (nazočno 7 vijećnika).  

 

Ad 1) Vijećnička pitanja 

Vijećnik izabran s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: vijećnik izabran s LGB) Eugen 
Fabris postavlja pitanje vezano za Dinopark Funtana. S obzirom na nedavna proširenja parka, 
mišljenja je da izvedeno stanje nije u skladu s početnom dozvolom, pa ga zanima u čijem je 
vlasništvu zemljište na koje se park dodatno proširio te je li time Općina oštećena. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako vlasnici Dinoparka Funtana prostor 
nekadašnje diskoteke ''Margerita'', zajedno s parkiralištem, iznajmljuju od Maistre, dok je 
stražnje zemljište u vlasništvu Hrvatskih šuma s kojima imaju sklopljen ugovor o njegovom 
korištenju. Područje na kojem je konstruiran novi zabavni sadržaj parka je također u 
vlasništvu Maistre, no pritom objašnjava kako ne zna na koji su im način regulirane dozvole. 
Naposljetku napominje kako će se raspitati o tome te će ujedno provjeriti jesu li napravljeni 
svi sigurnosni testovi na novoizgrađenim zabavnim sadržajima. 

Vijećnika HDZ-a Marinka Žuži ća zanima može li Općina donošenjem nekakvog akta 
utjecati na izgled okućnica i ugostiteljskih objekata te neprikladno postavljanje reklama i time 
pridonijeti ljepšem izgledu okolišu naselja. Potom također pita hoće li započeti radovi na zoni 



Šterna-Perili biti dovršeni do početka turističke sezone te u konačnici daje sugestiju oko 
uvođenja led rasvjete radi pozitivnog financijskog učinka, odnosno smanjenja potrošnje 
energije. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je zajedno s Turističkom zajednicom 
Općine Funtana nedavno održan sastanak na kojem se raspravljalo o izgledu okućnica, 
ugostiteljskih objekata i poslovnih prostora te je odlučeno kako će se mještanima Funtane i 
vlasnicima ugostiteljskih objekata u dogledno vrijeme uputiti službeni dopis u kojem će ih se 
pozvati da u primjerenom roku usklade izgled okućnica i objekata s odredbama Odluke o 
komunalnom redu. Što se pak reklama tiče, pojašnjava kako će uskoro na javnoj površini biti 
postavljen primjerak unificirane tabele ne bi li se time potaklo mještane na korištenje istih. 
Također ističe da je u tijeku priprema nove Odluke o komunalnom redu, u kojoj će se 
izmijeniti kaznene odredbe i propisati veće kazne u slučaju nepoštivanja odredbi iste. 

Glede radova na zoni Šterna-Perili komentira kako su isti već odavno trebali biti dovršeni, no 
nadzorom od strane građevinskog inspektora radovi su obustavljeni. Po mišljenju Odsjeka za 
prostorno uređenje i gradnju u Poreču za planirane radove Općini nije bila potrebna 
građevinska dozvola ili neki drugi akt za gradnju, no građevinski se inspektor nije složio s 
time te je Općini odredio rok od 60 dana u kojem treba izmijeniti dokumentaciju. Objašnjava 
kako će se ovih dana tražiti dodatno mišljenje od strane Istarske županije i Ministarstva, ne bi 
li se naposljetku moglo dovršiti barem ono što je započeto, no ukoliko to ne pomogne u 
rješavanju trenutne situacije, gradilište će biti zatvoreno, dok će se zona Šterna-Perili pokušati 
donekle očistiti i urediti.  

U konačnici odgovara na pitanje vezano za javnu rasvjetu, navodeći kako Općina planira 
postavljanje led rasvjete na novoizgrađenoj cesti, a isto tako zamjenu postojeće rasvjete na 
drugim cestama kroz duži period. 

Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris ponovno traži riječ i pita može li Općina nekakvom 
odlukom riješiti problem s kojim se susreću brojni mještani Funtane i njihovi gosti tijekom 
turističke sezone, a odnosi se na noćno lajanja pasa i svakodnevno zvučno oglašavanje 
sakupljača željeza. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako je svjestan problema narušavanja reda i 
mira, no spominje da je držanje kućnih ljubimaca regulirano Odlukom o komunalnom redu, 
dok je u slučaju remećenja reda i mira od strane sakupljača željeza policija spremna 
intervenirati. Napominje kako u slučaju potrebe mještani mogu pokrenuti zajedničku peticiju i 
predati ju policiji koja će potom češće izlaziti na teren i pritom kazniti one sakupljače koji tu 
djelatnost ne obavljaju u skladu sa zakonom. Također ističe kako će se problem nepropisnog 
parkiranja pokušati riješiti slanjem općinskog komunalnog redara na tečaj za prometnog 
redara pri Policijskoj akademiji. Prijava je već poslana te se trenutno čeka da ga se pozove na 
tečaj osposobljavanja. 

Vijećnik IDS-a Franko Cukola komentira kako bi vlasnici pasa sami trebali paziti da njihovi 
kućni ljubimci ne narušavaju javni red i mir te ih držati tako da se poštuju propisani uvjeti, a 
ne napuštene na njivama.  

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć pak predlaže da Općina Funtana, na temelju iskustava 
drugih malih općina, podnese prijavu protiv sakupljača željeza radi remećenja javnog reda i 
mira te tako riješi problem ometanja mještana i gostiju Funtane. 

 
Ad 2) Verifikacija zapisnika s 18. sjednice 

Kako nema primjedbi na zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Funtana, 
predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć konstatira da je zapisnik usvojen kako je i 
predložen jednoglasnom odlukom (nazočno 7 vijećnika). 



Ad 3) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 
2016. i 2017. godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 3. točku dnevnog reda, koja se odnosi na 
donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. 
godinu, po bitnim stavkama. 

Objašnjava kako je ukupan iznos Proračuna povećan za raspoloživa sredstva iz prethodnih 
godina, u iznosu od 1.181.753,00 kuna u odnosu na prvotno planiranih 970.000,00 kuna, te da 
kod prihoda nema nikakvih izmjena, a napravljene izmjene kod rashoda su tehničke naravi. 
Tako se prva izmjena odnosi na rashode za članarinu za LAG Središnje Istre, koja je planirana 
u iznosu od 15.000,00 kuna, te na rashode za izradu revizije Programa ukupnog razvoja, koja 
je već ranije planirana u iznosu od 37.500,00 kuna, ali je sad prebačena s redovne djelatnosti 
Jedinstvenog upravnog odjela na redovnu djelatnost predstavničkog i izvršnih tijela. Dalje 
navodi kako se izmjene napravljene kod rashoda za izgradnju dječjeg vrtića odnose na 
sredstva koja su bila planirana u prošlogodišnjem Proračunu, a nisu realizirana pa su 
prenesena u ovu godinu. Osim toga, kod istog su planirana i sredstva za uređenje okoliša i 
nabavku antitraumatskih gumenih podloga koje se stavljaju ispod dječjih igračaka, a 
financirat će se dijelom donacijama Montrakera i Turističke zajednice. Kod društvenih 
djelatnosti planirani su rashodi za poboljšanje i unapređenje sportske infrastrukture, a odnose 
se na sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju manjeg pomoćnog nogometnog 
igrališta na lokaciji koja je predviđena Urbanističkim planom, odnosno nasuprot sadašnjeg 
nogometnog igrališta. Projektna dokumentacija je potrebna jer je zemljište djelomično u 
državnom i općinskom vlasništvu, a u nešto manjem postotku i u privatnom vlasništvu, pa bi 
se tako pokrenuo postupak darovanja prema državi za rješavanje tog projekta. Potom ističe 
kako je izmjena rashoda također planirana kod horizontalne i vertikalne signalizacije u iznosu 
od 20.000,00 kuna te kod održavanja javnih plaža za nabavku opreme, odnosno kontejnera za 
ugostiteljski objekt koji će se postaviti na šetnici Funtana-Bijela uvala, u iznosu od 87.000,00 
kuna. Pritom spominje kako je trenutno objavljen Oglas za dodjelu na korištenje javnih 
površina te da će se javno otvaranje ponuda održati 05. svibnja 2015. godine. Nadalje 
komentira kako su u komunalnom dijelu planirana sredstva za projekt uređenja "Rješenje 
utoka oborinskog kanala u more". To je zapravo nastavak projekta koji je 2009. godine 
pokrenut s Hrvatskim vodama, a odnosi se na uređenje područja gdje kanal ulazi u more. 
Pojašnjava kako je ideja takva da Općina financira izradu Glavnog projekta s Troškovnicima, 
dok bi ostatak financirale Hrvatske vode iz svojih sredstava. Ako bi projekt pak obuhvatio 
uređenje šireg područja oko kanala od samog utoka u more, radi prilagodbe istog za vezove, 
raspodjela bi troškova bila drukčija te bi Općina u tom slučaju financirala nešto veći udio. U 
konačnici napominje da su kod nerazvrstanih cesta planirana sredstva za izradu projektne 
dokumentacije i izgradnju ceste kod stanova građenih prema POS programu u iznosu od 
611.000,00 kuna, dok je kod javne rasvjete planirano 162.500,00 kuna za postavljanje javne 
rasvjete u dijelu Ulice Frane Blečića i na spoju Ribarske ulice s Ulicom Grgeti.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu pa vijećnik HDZ-a Marinko 
Žužić pita na što se odnose sredstva planirana u projekcijama za 2016. i 2017. godinu kod 
uređenja poslovne zone. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako kod projekta uređenja poslovne zone još 
uvijek s državom nije riješen problem vlasništva, no to Općinu ne sprječava da za onaj dio 
koji je u njezinom vlasništvu započne konkretne aktivnosti za stavljanje te zone u funkciju, a 
odnose se izradu projektne dokumentacije i izgradnju potrebne infrastrukture. 

Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris smatra kako nema smisla trošiti sredstva na izgradnju 
manjeg pomoćnog nogometnog igrališta, već bi za Funtanu, kao turističku destinaciju, bilo 
korisnije ista uložiti u gradnju velikog nogometnog igrališta koje bi se moglo iskoristiti i u 



turističke svrhe, odnosno za održavanje sportskih priprema. Osim toga, zanima ga u kojoj su 
fazi planirani radovi rekonstrukcije državne ceste D75 te ima li Općina spremnu projektnu 
dokumentaciju za izgradnju zaobilaznice Funtana, koja bi bila od velikog značaja za daljnji 
razvitak naselja u smislu turizma, i to naročito privatnog smještaja. Mišljenja je da bi se prije 
izbora i stupanja nove Vlade na dužnost koalicijski partneri trebali izboriti za takvu 
investiciju, koju Općina bez pomoći države neće moći realizirati.   

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se ranije možda krivo izrazio te da 
planirano nogometno igralište neće biti malo, s obzirom da je površina zemljišta na kojem će 
se ono graditi dosta velika. Napominje kako se svakako planira i njegova iskoristivost u 
turističke svrhe, odnosno za sportske ekipe koje bi mogle doći u Funtanu trenirati i pripremati 
se za sportska natjecanja. 

Što se zaobilaznice Funtana tiče, komentira kako je to projekt Hrvatskih cesta, za koji je 
dobivena lokacijska dozvola pa se isti namjerava kandidirati za povlačenje sredstava iz 
europskih fondova. Glede rekonstrukcije državne ceste D75, odnosno njezinog dijela od ulaza 
u Funtanu do granice s Vrsarom, ističe da Općina ima gotov projekt, koji bi uključivao 
obnovu kompletnog kolnika i izradu nogostupa. Pritom spominje kako je u projekt uključena i 
Plinara, koja nije započela s realizacijom planiranih aktivnosti jer će to učiniti zajednički s 
Hrvatskim cestama. Naposljetku navodi kako Općina ima spreman i projekt rotora na ulazu u 
AC Puntica, dok za rotor na skretanju za Bijelu uvalu i pješačko-biciklističku stazu do ulaza u 
Funtanu ima lokacijsku dozvolu, a projekt će najvjerojatnije biti gotov tijekom turističke 
sezone. Ono što se u međuvremenu treba riješiti su imovinski odnosi vezani za izgradnju 
spomenute pješačko-biciklističke staze. U konačnici objašnjava kako je Općina Funtana 
uključena u četverogodišnji plan Hrvatskih cesta, no ove se godine neće moći započeti s 
radovima na državnoj cesti jer su sva sredstva iskorištena. 

Vijećnik izabran s LGB Eugen Fabris ponovno ističe kako Funtana ima znatno veću potrebu 
za zaobilaznicom nego li Poreč pa se koalicijski partneri trebaju izboriti za tu investiciju 
političkim pritiskom i lobiranjem. Mišljenja je da bi se njome rasteretio promet u ljetnim 
mjesecima pa je njezina izgradnja prioritetnija od izgradnje rotora na skretanju za Bijelu 
uvalu. 

Općinski načelnik Mladen Grgeta odgovara kako se zaobilaznica Funtana proteže na više od 
dva kilometra te bi Hrvatske ceste najprije trebale riješiti problem imovinskih odnosa na tom 
području za što će biti potrebno dosta vremena. 

Vijećnik HDZ-a Marinko Žuži ć moli za riječ i obraća se g. Fabrisu govoreći kako nije 
korektno plašiti ljude izborima i budućom strukturom vlasti jer će se u Istri i dalje nastaviti s 
realizacijom planiranih investicija, i to možda još u većoj mjeri nego li je to dosad činjeno. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć komentira kako je g. Fabris iznio opću 
konstataciju jer onaj tko je na vlasti odlučuje u koja će se područja i koliko investirati, a 
nakon što je ustanovio da nema više pitanja, poziva vijećnike na prihvaćanje predloženih 
Izmjena i dopuna Općinskog Proračuna.  

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Proračuna Općine Funtana za 2015. i Projekcija za 2016. i 2017. godinu donesene s 5 
glasova ''za'' i 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 7 vijećnika). 

 
Ad 4) Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Prora čuna Općine Funtana za 
2015. godinu 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. 
godinu. 



Objašnjava da je riječ o Odluci koja ide uz Proračun te da su u njoj samo napravljene ranije 
spomenute izmjene u pojedinim razvojnim Programima od kojih se Proračun sastoji. 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje predloženih Izmjena i dopuna Odluke.  

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da su Izmjene i 
dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2015. godinu donesene s 5 
glasova ''za'' i 2 glasa ''suzdržano'' (nazočno 7 vijećnika). 

 
Ad 5) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana 

Općinski načelnik Mladen Grgeta ukratko izlaže 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana. 

Pojašnjava kako je njezino donošenje predloženo jer Općina Funtana priprema projektnu 
dokumentaciju za nekoliko projekata koje uskoro namjerava kandidirati na europske natječaje 
te se pretpostavlja da bi se pritom moglo naići na problem oko naziva Općine. Naime, sam 
naziv Općine Funtana, nakon njezinog izdvajanja od Općine Vrsar, sukladno zakonskim 
odredbama je ''Općina Funtana – Fontane'', što u Statutu dosad nije bilo jasno definirano. 
Pritom napominje da svi akti koji su proizašli u radu iz djelokruga službenih općinskih tijela, 
a nose samo naziv ''Općina Funtana'', imaju i dalje punu snagu pravnoga akta.  

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć otvara raspravu, no kako nema pitanja od 
strane vijećnika, poziva ih na prihvaćanje Statutarne odluke kako je i predložena. 

Nakon glasovanja od strane predsjednika Općinskog vijeća konstatirano je da je Statutarna 
odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana jednoglasno usvojena (nazočno 7 
vijećnika). 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Marin Tonkovi ć zahvaljuje svim prisutnima na radu. 
 

Sjednica je zaključena u 17:50 sati. 
 

Zapisnik sastavila: Sara Klarić     
 

KLASA: 021-05/15-01/3 
URBROJ: 2167/07-02-15-2 
Funtana, 28.04.2015. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 


